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Ter nagedachtenis aan onze lieve vader en opa 

HERMANUS GERRIT VAN DIJK 
weduwnaar van 

EUPHEMIA JOHANNA TIBBEN 

HU werd geboren op 15 jum 1908 te Wierden 
Geheel onverwacht, maar niet onvoorbereid ia 
hiJ overleden op 12 september 1985 te Hengelo ov 
Op 16 september d.o.v. hebben we biddend af
scheld van hem genomen en zijn l ichaam te 
rusten gelegd op het r. k. kerkhof te Hengelo ov 

Veder was altiJd bezig Met grote plichtsbetrach
ting en toewijding heeft hij zijn levenstaak ver
vuld, allereerst binnen zijn gezin, maar ook daar
buoten. Heel weldedog was zijn liefdevo lle en noet 
alletende zorg voor ziJn vrouw tiJdens haar lang
duroge ziekte Het Is dan ook alleszona begriJpelijk 
dat, na gedurende 39 jaar lief en leed met elkeer 
te hebben kunnen delen, haar heengaan voor hem 
een grote leegte met zoch meebracht. HIJ had er 
moeite mee dit te verwerken, temeer omdat hiJ 
hield van gezelligheid. Maar moedig heeft hij de 
levensdraad weer opgepikt en zelfstandig ging hij 
zijn weg, zonder anderen tot last te zijn. Deerbij 
greep hiJ dankbaar de mogelijkheden aan die 
geboden werden om het alleen-ziJn te vergeten 
Nu is aan zijn leven plotseling een einde 
gekomen, zonder dat h!j van iemand afscheod 
heeft kunnen nemen. Maar we beseffen dat zijn 

taak volbracht Is en dat hiJ er klaar voor was. Tot 
het einde toe heeft hiJ onafhankelijk zijn weg 
kunnen gaan. zonder iemand tot last te hoeven 
zijn. Wie weet, Is daarin zijn laatste wens ver
vuld . 

En woj, zijn kinderen en klemklnderen. gunnen 
hem de rust na een welbeateed leven. Wij zullen 
dankbaar terugdenken aan een goede, lieve vader 
en opa, die nu voorgoed met moeder verenigd is 
In het eeuwige Vaderhui s. 

Hij ruste In vredel 

Voor uw blijken van deelneming betoond na het 
overlijden van onze lieve vader en opa, zeggen 
wij u onze oprechte dank. 

Kinderen en kleinkinderen 

Hengelo ov, september 1965 
Wolbeftstraat 47 


